Norsk Wachtelhundklubb – 10-års jubileum

Velkommen til Årets Wachtelhundtreff
25-28 mai 2017
Sted: Torpomoen rednings og øvingspark, midt i hjerte av
Hallingdal
En langhelg spekket med spennende aktiviteter både for to
og firbeinte, få inspirasjon fra andre med samme interesse,
hør spennende jakthistorier og ikke minst få en sosial
helg sammen.

Håper at flest mulig av medlemmene har anledning
til å delta på treffet. Nedenfor står program og
priser for helgen.

Har du spørsmål om arrangementet og påmelding kontakt:
Kari H Jegleim, tlf: 911 07 189, epost: wachtelhundklubben@outlook.com

Velkommen til Årets Wachtelhundtreff –
Jubileumstreff

Påmeldingsfrist:
26. april 2017

På Torpomoen har vi også:
Stort velholdt parkanlegg med en stor grill og sittebenker. 50 rom hvorav 29 av rommene har eget bad og TV.På 34 av disse rommene kan dere ha
med hunden inn (den må være i bur). Vaskemuligheter for hunderutendørs. Møtesaler med plass til inntil 200 personer, trådløst nettverk, projektorer
mm. Eget kjøkken som kan tilpasse menyen etter deres ønsker. Koselig peisestue og fritidsrom med minikino, biljard, spill etc. Fotballbane,sal for
innebandy, treningsrom med solarium og badstue. Gratis fiske i Hallingdalselva (i Torpomoen sin sone som går langsmed leiren)

Program - kan forekomme endringer avhengig av antall som melder seg på.
De er muligheter for å komme onsdag hvis ønskelig, før dette opp på påmeldingen. Ellers er det
klart for innsjekk på Torpomoen fra kl. 13.00 torsdag for de som ønsker å komme tidlig. Det tar ca 1. time å kjøre til Flå,
avreise fra Torpomoen kl. 16.00. Ellers anbefales det å ta en tur i Bjørneparken i forkant, er en flott park som det er verdt et
besøk. Se www.bjorneparken.no
Torsdag:
Fra kl. 13.00 er det klart for innsjekk på Torpomoen. Bli kjent i område. For de som kommer direkte til Flå, sjekker inn etter
Bjørnetestingen.
- Kl. 17.00 – Oppmøte på Bjørneparken på Flå. Informasjon og registrering av de hundene som skal testes. Begrenset med
plasser. Første mann til mølla ved påmelding Anbefalt at hunden er fra 12 måneders alder, avhengig av hundens
modenhet. For de som bare ønsker å se på er det laget plass for tilskuere.
- Kl. 17.30 Testing av hunder på Bjørn. Her vil hunden bli analysert og man får et bilde av hundens mentalitet.
- Kl. 21.00 Felles grilling på Torpomoen. Arild Rudmoen – leder i NWK ønsker velkommen og informerer om helgen. Ta med
egen grillmat og drikke. Sosial hygge utover kvelden
Fredag:
- 07.00-09.00 Frokost i spisesalen
- Kl. 09.30: Dressurkurs med jakthund – Få bedre samspill mellom deg og din hund på jakt/Sporkurs
- Kl. 13.00: Lunsj spisesalen
- Kl. 13.30 -16.00 Vi fortsetter der vi slapp før lunsj.
- Kl. 16.00: Ølpause for oss tobeinte og en liten lur for de firbeinte
- Kl. 18.00 Grilling og sosialt samvær. Ta med egen grillmat og drikke.
- Kl. 20.00 Informasjon om årets jaktprøver.
Lørdag:
- 07.00-09.00 Frokost i spisesalen. Smør med matpakke.
- Kl. 09.30 Blodsporprøver. Begrenset antall plasser. Første mann til mølla ved påmelding For de som ikke ønsker sporprøve
vil det bli laget et eget opplegg til de.
- Kl. 15.00 Evaluering og premieutdeling
- Kl. 18.00 – Jubileumsmiddag med klubbens historie, loddtrekning, gode historier osv.
Søndag:
Kl. 07.00-09.00 Frokost i spisesalen
- Oppsummering av helgen og hjemreise
Priser overnatting:
Rom:
 Enkeltrom med bad
kr 435,- pr pers/døgn
 Dobbeltrom med bad
kr 650,- pr rom/døgn
 Tremannsrom med bad kr 810,- pr rom/døgn
Tillegg for vask på rom der hund er tillatt (MÅ være i bur) kr 200,- pr rom
Rom uten eget bad (kun vaskeservant og speil på rommet), kr 50,- i fradrag pr pers/døgn
Prisen inkluderer pålagt sengetøy, håndklær, sluttvask (ikke håndkleskift i løpet av oppholdet).
Barn under 4 år overnatter gratis dersom de sover på rommet sammen med foreldrene.
Campingvogn/bobil:


Kr 200 per natt. Dette gir tilgang til felles oppholdsrom, eget dusjanlegg og strøm til lading av batteri (ikke til
oppvarming). Telt = kr 100,- pr natt.
Bevertning:




Frokost kr 110,- per person per dag.
Matpakke kr 55,- per person per dag. (lørdag)
Varm lunsj m/dessert kr 207,-per person per dag.

Deltakerpris inkl. jubileumsmiddag og 2 stk drikkebonger (øl, vin, mineralvann) : Kr 700,- per person, barn/ungdom kr 200,
barn under 4 år gratis
Alle våre priser er inkl. mva.
Aktiviteter som Bjørnetesting og sporprøve kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema til Årets Wachtelhundtreff 25-28 mai
2017:
Fyll ut påmeldingskjema og returner dette til:
Epost: wachtelhundklubben@outlook.com eller Kari Helen Jegleim - Åsgardane - 3550 Gol.
Har du spørsmål om arrangementet eller påmelding ring: 911 07 189
Fellesaktiviteter:
Deltaker-/e:
Navn:
Adresse:
Postnr/sted:

Telefonnr:

Epost:
Antall voksne:

Antall barn:

Alder barn:

Overnatting: Dersom du ønsker overnatting sett følgende kryss for ønsket romtype.
Enkeltrom:
Campingvogn/Bobil:

Dobbeltrom:

Tremannsrom:

Hund på rommet:

Telt:

Bevertning:
Frokost:

Sett opp hvilke dager:__________________________

Lunsj fredag:

Sett opp hvilke dager: _________________________

Matpakke lørdag:

I tillegg til fellesaktivitetene ønskes følgende aktiviteter:
(Har du flere hunder som det skal testes på sett antall utenfor avkrysningen)
Testing på Bjørn:
Pris kr 1200,Blodsporprøve:
Pris kr 400,-

Overnatting og bevertning betales til Torpomoen rednings og øvingspark. Faktura sendes ut i forkant av
treffet. Deltakeravgiften og tilleggsaktivitetene innbetales til
Norsk Wachtelhundklubb sitt kontonr: 1201.03.05029 samtidig med innsendelse av påmeldingskjemaet.

